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Traditional Cretan Specialties
Παραδοσιακές κρητικές γεύσεις
Традиционные греческие блюда
“Dolmadakia” Vine leaves with yoghurt sauce
Ντολμαδάκια εποχής με ντιπ γιαουρτιού
Долма голубцы в виноградных листьях со сметанным соусом
€ 17.00

Traditional pie with herbs
Παραδοσιακή χορτόπιτα
Традиционный пирог с горной зеленью
€ 11.00

“Dakos”Cretan bread with fresh tomato and feta cheese
Κρητικός ντάκος με φρέσκια ντομάτα και τυρί φέτα
а
Критский “дакос” со свежими томатами и сыром фета
€ 11.00

Cretan omelette with wild greens served in frying pan
Creta
Κρητικ
ανάκι
Κρητική oμελέτα με άγρια χόρτα σερβιρισμένη σε τηγανάκι
Критский омлет с горной зеленью
€ 14.00

Fried shrimps “Saganaki” with feta cheese
Γαρίδες σαγανάκι με τυρί φέτα
Ж
та
Жареные креветки “саганаки” с сыром фета
€ 29.00

Steamed mussels with ouzo and thyme
Μύδια αχνιστά με ούζο και θυμάρι
Мидии на пару в узо с темьяном
€ 20.00

Sautéed snails “Boubouristus” with vinegar and rosemary
osemary
Σαλιγ
λίβανο
Σαλιγκάρια
«μπουμπουριστά» με ξύδι και δενδρολίβανο
Тушеные улитки в уксусе с розмарином
€ 20.00

Appetizers
Ορεκτικά
Закуски

Soup of the day
Σούπα ημέρας
Суп дня
€ 20.00

Traditional Cretan appetizer “meze”
Κρητικός μεζές
Традиционные Критские закуски ”мезе”
Choice of - Επιλογή από - На выбор:
Vegetarian – Λαχανικών - Вегетарианские € 12.00
Fish - Ψάρι - Рыба € 16.00
Greek cheese – Ελληνικά τυριά - Греческие сыры € 14.00

Fresh sea urchin salad
Αχινοσαλάτα
Салат из морского ежа
€ 38.00

Fried cheese “saganaki”
Τυρί σαγανάκι
Жареный сыр “cаганаки”
€ 14.00

Fried fresh zucchini and aubergines from the Cretan fields
Τηγανητές φρέσκες μελιτζάνες και κολοκυθάκια της κρητικής γης
Жареные сезонные цуккини и баклажаны с Крита
€ 10.00

Appetizers
Ορεκτικά
Закуски

Mashed fava beans with fresh onion and sundried tomato
Φάβα με φρέσκο κρεμμύδι και λιαστή ντομάτα
Закуска из гороха со свежим луком и вялеными томатами
€ 10.00

Fried Cretan meatballs with yogurt sauce and red pepper
Κεφτεδάκια τηγανιτά με σως γιαουρτιού και κόκκινη πιπεριά
Жареные фрикадельки с соусом из йогурта и красным перцем
€ 17.00

Greek “mousakas”
Παραδοσιακός μουσακάς
Традиционное греческое блюдо “мусакас”
€ 24.00

Stuffed tomatoes and peppers with baked potatoes
Γεμιστά με πατάτες φούρνου
Овощи, фаршированные рисом, с печеным картофелем на гарнир
€ 24.00

Fried baby squids
Τηγανητά καλαμαράκια
Жареные молодые кальмары
€ 27.00

Salads
Σαλάτες
Салаты
Boiled wild mountain vegetables with olive oil
Άγρια χόρτα του βουνού βραστά με ελαιόλαδο
Отварная горная зелень с лимонно-оливковым соусом
€ 14.00

Greek farmer's salad “horiatiki”
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα
Традиционный деревенский салат
€ 15.00

Tomato salad with Kalamata olives & onion
Τοματοσαλάτα με ελιές Καλαμών & κρεμμύδι
Салат с томатами и оливками ”Каламон”
€ 12.00

Cretan salad with glistrida, tomatoes, potatoes, eggs and cheese
Κρητική σαλάτα με γλιστρίδα, τομάτα, βραστές πατάτες, αυγό και τυρί
Критский салат с томатами, вареным картофелем, яйцом и сыром
€ 16.00

Spiny chicory “stamnagathi” salad with vinegar and sea salt
Σαλάτα σταμναγκάθι με ξύδι
Стамногафи (зелень)
€ 16.00

From our Grill
Από τη σχάρα μας
Блюда на гриле
Traditional “souvlaki” with tzatziki and pitta bread
Παραδοσιακό σουβλάκι με πίτα & τζατζίκι
Традиционные шашлычки с питой и соусом тзатзыки
Choice of - Επιλογή από - На выбор
Pork ﬁllet - Χοιρινό φιλέτο - Филе свинины € 29.00
Chicken ﬁllet -Φιλέτο κοτόπουλο - Филе цыпленка € 26.00

Grilled veal cutlet
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος σχάρας
Телячий стейк на гриле
€ 39.00
Traditional “biftekia” beef burgers
Παραδοσιακά μπιφτέκια σχάρας
Говяжий Бургер
€ 30.00
Grilled lamb chops with thyme and virgin olive oil
Παϊδάκια σχάρας με θυμάρι και λαδολέμονο
Бараньи ребрышки на гриле с темьяном и
лимонно-оливковым соусом
€ 37.00
Grilled octopus
Χταπόδι σχάρας
Осьминог на гриле
€ 24.00
Grilled shrimps with virgin olive oil and lemon
Γαρίδες σχάρας με λαδολέμονο
Креветки на гриле с лимонно-оливковым соусом
€ 42.00
Catch of the day - per 100 gr
Φρέσκα ψάρια ημέρας στη σχάρα - ανά 100 γρ
свежая рыба на гриле - за 100гр
€ 9.50

Side dishes
Συνοδευτικά

Grilled vegetables marinated with cretan herbs
Λαχανικά σχάρας μαριναρισμένα με κρητικά βότανα
овощами на гриле
€ 6.00

Baked Potatoes with creamy local cheese
Πατάτες οφτές με ξύγαλο Σητείας
Запеченым картофелем и “ксигало” Ситиас
€ 5.00

Sauteed spiny chicory “stamnagathi”
Τσιγαριαστό σταμναγκάθι
Стамногафи “зелень"
€ 6.00

Desserts
Γλυκά
Десерты

Revani with cinnamon ice cream
Ραβανί με παγωτό κανέλα
Равани с мороженым и корицей
€ 13.00

Sweet cheese pie with honey
Μυζηθρόπιτα με μέλι
Пирог со сладким сыром и медом
€ 12.00

Traditional greek pastry
Παραδοσιακά ελληνικά γλυκά
Традиционные греческие сладости
€ 13.00

“Galaktoboureko” custard filled pastry
Γαλακτομπούρεκο
Пирог с молочным кремом
€ 12.00

Fresh fruit in season
Δροσερά φρέσκα φρούτα εποχής
Свежие сезонные фрукты
€ 10.00

Choice of ice cream
Παγωτό της επιλογής σας
Мороженое на выбор
€ 8.00

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Prices inclusive of all legal taxes.
Extra Virgin olive oil is used for food preparations.
Για τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Σε ορισμένες παρασκευές ενδέχεται να χρησιμοποιούνται
και κατεψυγμένες ύλες.
Some dishes may also contain frozen ingredients.
Δελτία παραπόνων βρίσκονται στη διάθεση σας στην έξοδο του εστιατορίου.
Printed forms are available for the registration of any complaints.
Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών,
του ωραρίου & των ημερών λειτουργίας το εστιατορίου,
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
The hotel reserves the right to alter prices,
operating hours & days of the restaurant, without prior notice.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment
has not been received (receipt-invoice)

